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Ref.
Zovem tuturutu, tuturutu – broj je zauzet
Zašto neće da se javi? Ne pada joj na pamet
A on tuturutu, tuturutu - znam da pijan je
Kojoj sada pričaš priče? ‘Ajde, ne nerviraj me
Ne, ne, ne, ja nisam kao sve, ja nisam kao sve
Ne, ne, ne, ja bih s tobom sve, a ti si zauzet
A ti bi, alibi, noćas krivim viski što smo loši bili
Ne idi, ne krivi sebe što si sa mnom pristala na rizik

Soba, soba tvoja krije sve naše tajne
Nisi dobra, dobar nisam, idem – ne čekam da svane
Tako me to pali, baš se pitam da li trajaće i sutra sve ovo
Ludilo u glavi kada mi se javiš, šta ću, mali, opet s tobom?
A zašto bi tu stali kad oboje smo znali da će ovo biti lom, lom?
I pusti da te radi što oboje smo znali, najlepše je kad sam s tobom

Zovem tuturutu, tuturutu – broj je zauzet
Zašto neće da se javi? Ne pada joj na pamet
A on tuturutu, tuturutu – znam da pijan je
Kojoj sada pričaš priče? ‘Ajde, ne nerviraj me
Ne, ne, ne, ja nisam kao sve, ja nisam kao sve
Ne, ne, ne, ja bih s tobom sve, a ti si zauzet
A ti bi, alibi, noćas krivim viski što smo loši bili
Ne idi, ne krivi sebe što si sa mnom pristala na rizik

A zašto bi tu stali kad oboje smo znali da će ovo biti lom, lom?
I pusti da te radi što oboje smo znali, najlepše je kad sam s tobom,
Tako me to pali, baš se pitam da li trajaće i sutra sve ovo,
Ludilo u glavi kada mi se javiš, ja ću mali opet s tobom,
Trajaće i sutra sve ovo, šta ću, mali, opet s tobom?
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